
BÓDI STEFÁNIA

A petíciós jog Európa egyes államaiban I. 
A Cseh Köztársaság szabályainak bemutatása

A petíciós jog a klasszikus politikai jogok sorába tartozik, melynek értelmében az em-
bereknek jogukban áll írásban kéréssel vagy panasszal fordulni a közhatalmat gyakorló 
szervek felé. A petíciós jog, bár nem a leghatékonyabb jogvédelmi eszközök egyike,1 
létező és szükséges jog napjainkban. Sokan a közvetlen demokrácia egyik eszközének 
tartják. Megjegyezzük, hogy ez a jog nem alkalmas semmilyen más jogvédelmi, jog-
orvoslati eszköz kiváltására, helyettesítésére, nem avatkozhat be tehát a hatalmi ágak 
megosztásába, nem sértheti a bírói függetlenséget. Bár vannak hatékonyabb eszközök 
napjainkban, mint amit a petíciós jog kínál, az emberek igénylik ezt a könnyen átlátható 
és alkalmazható jogi eszközt is érdekeik érvényesítésére, így azt mondhatjuk, van lét-
jogosultsága minden korban. Nézzük meg, a Valóság hasábjain induló cikksorozatban, 
hogyan érvényesül ez a jog a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyság egyes orszá-
gaiban, Németországban és Franciaországban. Legelső írásomban tehát a cseh szabályo-
zás bemutatásával kezdem.

(A petíciós jog előzményei a cseh szabályozásban) A petíciós jog már Csehszlovákiában 
is létezett, sőt már a Csehszlovák állam megszületése előtt is. A legelső cseh alkotmány 
az 1920. évi alkotmány, melynek 115. §-ában megtalálható volt már a petícionálás jo-
ga, eszerint mindenkinek joga volt a petíciós joghoz, a jogi személyek és szervezetek 
azonban ezt a jogot kizárólag tevékenységi területükre vonatkozóan gyakorolhatták.2 Az 
ezt követően megszületett 1948-as alkotmány röviden tartalmazta a petíciós jogot és 23. 
cikkében kimondta, hogy mindenkinek jogában áll bármely állami szervhez bármilyen 
petíciót benyújtani.3 A törvény végrehajtására napvilágot látott egy kormányrendelet, a 
150/1958-as4, mely kimondta, hogy minden bejelentést 10 napon belül ki kell vizsgálni 
az illetékes hatósághoz való beérkezéstől számítva, ha ez nem lehetséges, akkor a beér-
kezéstől számított 30 napon belül. Ez az időbeli hosszabbítás csak kivételes esetekben 
lehetséges, a kompetens ügyintéző személy jóváhagyásával. A panaszost értesíteni kell 
az eljárás meghosszabbodásáról és annak okáról. Amennyiben áttételnek van helye, azt 
5 napon belül meg kell tenni az illetékes hatósághoz. A panaszost erről a lépésről is 
tájékoztatni kell. Ha a panasz megalapozatlan és ezért nem kerül kivizsgálásra, erről is 
tájékoztatást kell kapnia a benyújtónak. Látható, hogy a korabeli szabályozás a tájékoz-
tatáshoz való joggal kellőképpen tisztában volt az ügyintézés során. Minden beadványt 
akkor és most is tartalma és nem formája szerint kellett besorolni, akkor is, ha formailag 
nem volt megfelelő. A kormányrendelet címe szerint a dolgozók panaszairól, észrevéte-
leiről és javaslatairól rendelkezett.5

A következő cseh alkotmány az 1960-as alkotmány volt,6 amely 29. cikkében tartal-
mazta, hogy az állampolgároknak és a szervezeteknek is joga van ahhoz, hogy javas-
latokkal, észrevételekkel vagy panasszal forduljanak a népképviseleti szervekhez vagy 
más állami szervekhez,7az állami szervek felelősséget viselnek a petícióval kapcsolatban 
és azonnal intézkedni kötelesek. A petíciós jog felosztása nagyon hasonló volt a korabe-
li magyar szabályozáshoz, mely először az 1954. évi I. törvényben8, majd az 1957. évi 
IV. törvényben volt megtalálható, majd később az 1977. évi I. törvényben. Bár az 1957. 
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évi törvényben idegen testként foglalt helyet, hiszen ez a törvény az államigazgatási 
eljárásról szólt, a hármas felosztás e jog tagolásaként hasonlatos volt a cseh szabályo-
záshoz. Nálunk ugyanis a petíciós jog közérdekű bejelentésre, javaslatra és panaszra9, 10 
volt felosztva.

Csehországban, hasonlóan hazánkhoz a rendszerváltás során a korábbi jogrendszer 
elemeinek lebontásával kellett megküzdeni és a jogállami alapok lerakásával. Ebben 
a folyamatban napvilágot látott az alkotmány, amely az 1993. évi I. törvény, a petíciós 
jogról szóló 1990. évi LXXXV. törvény és az Emberi Jogok és Szabadságok Chartája11 
(Listina základních práv a svobod), mely formailag nem az alkotmány része ugyan, de 
tartalmilag szorosan együtt él az alkotmánnyal.

(A petíciós jog a hatályos törvényi szabályozásban) A petíciós jogról a Charta a 18. cikk-
ben rendelkezik és kimondja12, hogy a petíciós jog garantált. Közügyekben vagy más 
közérdeklődésre számot tartó ügyben mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyénileg vagy 
másokkal közösen állami szervekhez vagy helyi önkormányzatokhoz forduljon kéréssel, 
javaslattal vagy panasszal. A petíciós jog nem sértheti a bíróságok függetlenségét, ezt 
a jogot nem lehet arra használni, hogy sértsék a Chartában biztosított más jogokat és 
szabadságokat. A petíciós jogról szóló 1990-es törvény azonban igen rövidre sikeredett, 
mindösszesen 10 cikkelyből áll.13 A következő rendelkezéseket tartalmazza: mindenki-
nek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal közösen az állami szervekhez vagy a 
helyi önkormányzatokhoz forduljon kéréssel, javaslattal vagy panasszal egyéni érdek-
ből vagy közérdekből, olyan ügyben, mely az adott szerv kompetenciájába tartozik. Jogi 
személyek is élhetnek ezzel a joggal, ha a tevékenységükkel összefüggésben szükséges. 
A petíciós jog nem használható a bíróságok függetlenségébe való beavatkozás eszkö-
zeként. A petíciós jog nem tartalmazhat az alkotmány vagy a törvények megsértésére 
vonatkozó felhívást, nem korlátozhatja vagy akadályozhatja az állampolgárok szemé-
lyes vagy politikai jogainak gyakorlását, nemzetiség, nem, faj, származás, politikai 
vagy más meggyőződés, vallásos hit, szociális helyzet alapján, nem buzdíthat gyűlöletre 
vagy intoleranciára ezen csoportok ellen, illetve a felsorolt okokból, nem lehet tartalma 
erkölcstelen és nyers erőszakot nem közvetíthet. A petíciós jog gyakorlása nem lehet 
kárára senkinek. Létrehozható a törvény alapján petíció benyújtására az állampolgárok 
által petíciós bizottság is, mely jogi személynek nem tekinthető, a bizottság tagja csak 
18. életévét betöltött személy lehet. Petíció aláírásához meg kell adni a nevünket, lakó-
helyünket, a petíció tartalmát az aláírás előtt pedig megfelelően ismernie kell az aláíró 
személynek. Az aláírást semmilyen módon nem lehet kierőltetni. Ha az aláírandó papír 
nem tartalmazza a petíció szövegét, akkor is meg kell jelölni, hogy mi a petíció tartal-
ma, meg kell jelölni a petíció összeállítójának nevét, aki jogosult a petíciót képviselni a 
bizottság nevében. A petíciós beadványnak a nyilvánosság számára elérhető helyen kell 
lennie az aláírások gyűjtése alatt, de az aláírások gyűjtése nem zavarhatja a közrendet 
vagy a közlekedést. Az aláírások interneten is gyűjthetőek, a lényeg, hogy petíciót csak 
írásos formában lehet benyújtani, a név és a lakóhely megjelölésével, a címzett szervnek 
kötelessége a beadvánnyal foglalkozni. Ha nem tartozik a címzett szerv hatáskörébe az 
ügy elintézése, akkor 5 napon belül továbbítani kell az illetékes nemzeti hatósághoz, 
és erről a beadványt tevőt tájékoztatni kell. Az állami szervek tehát kötelesek a bead-
vánnyal foglalkozni és 30 napon belül írásban választ kell adniuk a benyújtónak vagy 
a benyújtó személyek képviselőjének. A válaszban a címzett szerv közli álláspontját a 
petícióval kapcsolatban és azt, hogy hogy áll az ügy elintézése.14
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(A petíciós jog a Házszabályban) A cseh törvényhozás két házra osztható. A 81 képvise-
lőből álló Szenátus bizottságai között megtalálhatjuk az Oktatással, tudománnyal, kultú-
rával, emberi jogokkal és a petíciókkal foglalkozó bizottságot. A Szenátus Szabályzata15, 
vagyis az 1999. évi CVII. törvény tartalmazza a II. részben, vagyis a 142. cikkében, 
hogy a petíciók melyeket a Szenátushoz vagy a Szenátus szerveihez, hivatalaihoz cí-
meztek, a petícióval foglakozó bizottsághoz kell, hogy kerüljenek. A bizottság eldönti, 
hogy a petíció megfelel-e a petícióval szemben támasztott feltételeknek. Ha a petíciót 
10.000 ember vagy ennél több aláírta, erről értesíteni kell az Ügyrendi és eljárási bi-
zottságot. A bizottság eldönti az ügy megvizsgálása során azt is, hogy meghallgatja-e a 
petíció benyújtóját vagy sem, és arról is határoz, hogy értesíteni kell-e a beadványról a 
Kormány megfelelő tagját, vagy más közigazgatási szerv képviselőjét vagy esetleg helyi 
önkormányzati képviselőt. A petícióról kikérhető más bizottság véleménye is megadott 
határidőn belül. A beadványt tevőt értesíteni kell a petíció kezelésének módjáról és a 
bizottság véleményéről is. A 142a cikk16 értelmében, ha a petíciót legalább 10.000 vagy 
ennél több fő írta alá, akkor azt napirendre kell tűzni a Szenátus soron következő ülé-
sén, miután a petíciókkal foglalkozó bizottság az ügyrendi bizottság részére a vizsgálat 
befejezéséről tájékoztatást adott. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az előadó személy 
nevére, a petíciós bizottságot képviselő személy nevére, azon természetes személy vagy 
jogi személy képviselőjének nevére, akik érintettek az ügyben, úgyszintén az érintett 
közigazgatási hatóság vagy helyi önkormányzat megnevezésére. Az ülést vezető szená-
tornak fel kell olvasnia a petíciós bizottság képviseletében eljáró személy nevét, ennek a 
személynek joga van felszólalni a petícióról folytatott vitában maximum két alkalommal 
és alkalmanként nem több mint tíz perc időtartamban, hacsak a Szenátus másképpen 
nem rendelkezik. Be kell vonni a vitába az ügy bizottsági előadóját is, aki tájékoztatja a 
Szenátust a beadvány tartalmáról és a vizsgálat eredményéről, és javaslatot kell tennie 
a petíció további kezelését illetően. Ezután az elnök megnyitja a vitát. A vita szavazás-
sal zárul és a Szenátus határozatával, amely tartalmazza a petíció kezelésének módját. 
A Szenátusnak ahhoz is joga van, hogy visszautalja az ügyet a petícióval foglalkozó 
bizottsághoz, hogy az kezelje az ügyet a továbbiakban vagy hozhat határozatot maga 
a petíció kezelését illetően. A petíció benyújtóját mindenesetre tájékoztatni kell arról, 
hogy mi lett a Szenátusi vita eredménye. A 142b cikk értelmében17 a petíciókkal foglal-
kozó bizottságnak az elfogadott petíciókról jelentést kell készítenie, amely tartalmazza 
a tartalmukat és kezelésük módját. Ki kell térnie a jelentésnek arra, hogy ki a petíció 
benyújtója, mikor nyújtották be, milyen tárgykörben, ki foglalkozott az üggyel, mikor 
és hogyan. Ha a Szenátus nem dönt másképpen, a petíciókkal foglalkozó bizottságnak 
éves jelentését be kell nyújtania legkésőbb a következő év február 15-ig, de a Szenátus 
részére bármikor tájékoztatást kell adni a petíciókról, amennyiben azt kéri. A petíciós 
bizottságnak kötelessége továbbutalni az ügyet más bizottságokhoz, hatóságokhoz vagy 
intézményekhez, amennyiben az ügy hozzájuk tartozik.

Petíciós Bizottság egyébként a cseh törvényhozás Alsóházában is fellelhető, (The 
Chamber of Deputies)18 a Parlament honlapja szerint ezt a bizottságot először 1918-ban 
hozták létre. A rendszerváltást követően 1990-ben újjáéledt az Alsóház részeként is, 
1996-ban kapta mostani megnevezését. A bizottság aktívan részt vett a jogalkotási tevé-
kenységben a rendszerváltást követően, különösen sok emberi jogi tárgyú törvényterve-
zetet tárgyalt. E bizottságnak is a petíció beérkezését követően lehetősége van természe-
tesen arra, hogy a petíciót áttegye az illetékes állami szervhez, vagy más bizottsághoz 
utalja. A bizottság a petíciós jogról szóló törvény alapelvei szerint jár el eljárása során. 
A bizottságnak lehetősége van a beadványt tevőt meghallgatni és kikérni a Kormány, 
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más központi közigazgatási szerv vagy a helyi önkormányzatok képviselőjének állás-
pontját az ügyben. A bizottság ombudsmanszerű tevékenységet végez, a nemzetiségek 
jogainak védelmében például különösen aktív. Figyelemmel kíséri az ombudsmannak a 
tevékenységét és megvitatja annak jelentését. A honlap szerint a bizottság rendszeresen 
(kétévente) beszámol itt is a törvényhozó testület részére a kézhez vett petíciókról és 
azok elintézésének módjáról. A bizottság ülései nyilvánosak. A bizottság kapcsolatot tart 
az európai partnerbizottságokkal, konferenciákat, nyilvános meghallgatásokat rendez 
emberi jogi témákban. A bizottsághoz két ún. albizottság tartozik, az egyik a szabadsá-
guktól megfosztott személyek jogaival foglalkozó albizottság, a másik pedig a szólás-
szabadsággal és a médiával foglalkozó albizottság.19

(A petíciós jog gyakorlati megnyilvánulásai a Cseh Köztársaságban és az Európai Unió 
Petíciós Bizottsága előtt) Vessünk egy pillantást arra is érdekességképpen, hogy milyen 
ügyekben nyújtottak be petíciót az elmúlt években a cseh állampolgárok! A petíciós beadvá-
nyokból jól nyomon követhetőek, hogy mely események foglalkoztatják aktívan a közéletet, 
az embereket. A nemzeti petíciók között megtalálható az utóbbi években a bevándorlás té-
maköre, de természetesen a legkülönfélébb témakörökben láttak még ezenkívül napvilágot 
petíciók. Érdekesség viszont, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottságánál a csehek 
nem nyújtottak be a bevándorlással, menekültüggyel kapcsolatos témakörben petíciót.

• 2015 augusztusában petíciót nyújtottak be az idegengyűlölet ellen, a kezdemé-
nyezést a tudományos élet képviselői indították.20

• 2015 szeptemberében Václav Klaus exelnök petíciót kezdeményezett a beván-
dorlás ellen.21

• 2018 augusztusában tüntettek és petíciót nyújtottak be a miniszterelnök és 
kormánya ellen.22

• 2018 februárja: petíció a prágai érsek védelmében.23

Az Európai Parlamenthez benyújtott petíciók számát tekintve az elmúlt hat évben a 
csehek 82 beadványt nyújtottak be, addig összehasonlításképpen megjegyezzük, hogy 
Magyarország esetében ez a szám 180.24 A 82 beadványból 45 elfogadhatónak bizonyult, 
37 pedig nem. Magyarország esetében az elfogadható petíciók száma 94, az elfogad-
hatatlanoké pedig 86. Jól látható, hogy mindkét országban nagyobbrészt vannak az el-
fogadható beadványok, de azért szép számmal akadnak elfogadhatatlanok is. A csehek 
az Európai Parlament Petíciós Bizottságához az ún. „PETI Bizottság” honlapja alapján 
többek között az alábbi témakörökben éltek e jogukkal:25

• a cseh nyugdíjtörvény ellen,
• petíció a cseh börtönökben tanúsított bánásmód ellen,
• petíció a szellemi fogyatékossággal élő emberekkel való nem megfelelő bá-

násmód ellen,
• petíció a csehországi szerencsejáték-ágazatról,
• petíció az egészségügyi adatok kezeléséről a Cseh Köztársaságban,
• petíció a külföldiek kötelező biztosításáról a Cseh Köztársaságban,
• petíció a csehországi igazságszolgáltatási és büntetés-végrehajtási rendsze-

rekről,
• petíció a cseh bankok általi állítólagos hátrányos megkülönböztetésről,
• petíció a kézi lőfegyverek szabályozásáról,
• petíció a faji megkülönböztetésről.

A petíciók számát illetően azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a cseh polgárok 
jelenleg nem a legaktívabbak az Unió Petíciós Bizottsága előtt, ami nem baj, hiszen az 
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állampolgárok civil kezdeményezéseinek túlzott megnyilvánulásai mindig elégedetlen-
séget tükröznek az aktuális társadalmi-politikai renddel szemben.

(A petíciós jog cseh és hazai szabályozásának összevetése) A petíciós jogról elmond-
hatjuk, azonkívül hogy klasszikus politikai jog, hogy a véleménynyilvánítás szabad-
ságához tartozik, hiszen az emberek véleményüknek adnak hangot hasonlóan, mint a 
gyülekezések alkalmával. Az Alkotmánybíróság határozata azonban nem említi meg 
a kommunikációs jogok között, pedig sok más jogról említést tesz elhíresült korábban 
született határozatában.26 Eszerint „a véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett 
szerepe van az alkotmányos alapjogok között, tulajdonképpen »anyajoga« többféle sza-
badságjognak, az ún. »kommunikációs« alapjogoknak. Ebből eredő külön nevesített jo-
gok a szólás és a sajtószabadság, amely utóbbi felöleli valamennyi médium szabadságát, 
továbbá az informáltsághoz való jogot, az információk megszerzésének szabadságát. 
Tágabb értelemben a véleménynyilvánítási szabadsághoz tartozik a művészi, irodalmi 
alkotás szabadsága és a művészeti alkotás terjesztésének szabadsága, a tudományos 
alkotás szabadsága és a tudományos ismeretek tanításának szabadsága. Ez utóbbiak 
tiszteletben tartásáról és védelméről az Alkotmány27 70/G. §-ában külön is rendelkezik. 
A véleménynyilvánítási szabadsághoz kapcsolódik a lelkiismereti és vallásszabadság, 
valamint a gyülekezési jog is.”28

Földesi Tamás azonban utal a fent említett kapcsolatra tanulmányában, szerinte 
ugyanis a petíciós jog „legális a kifejezési jogon belül, és nem azon kívül foglal helyet 
[…] a gyülekezési, szervezkedési, illetve szólás- és sajtószabadság, valamint a petíciós 
jog logikailag ekvivalencia viszonyában állnak egymással. Ez azt jelenti, hogy ott van 
igazán gyülekezési, szervezkedési és kifejezési szabadság, ahol a petíciós jog megen-
gedett és fordítva […] a petíciónak azok a sajátosságai, hogy kérelmeket és panaszokat 
foglalnak magukba, s ezt meghatározott hatóságokhoz intézik, részét képezik ugyan a 
szólás- és kifejezési szabadságnak, de olyan sajátos formáját, amely eltér a szólás és 
szabadság által lefedett tartalmak zömétől. Ezért azt állíthatjuk, hogy a petíciós jog tu-
lajdonképpen »sui generis« jog, amely tehát a maga nemében valami sajátosat fejez ki. A 
petíciós jog bizonyos fokig nem egy az alapjogok között, hanem az összes többi alapjog 
érvényesülésének egyik biztosítéka.”29

A legnagyobb különbség a magyar és a cseh illetve általában a hazai és az európai 
országok szabályozásában, hogy nem létezik petíciós bizottság a parlamenti bizottságok 
sorában. Sokszor leírták már szerzők, többek között én is, hogy a korszerű szabályozás 
sokáig váratott magára, jelenleg a 2013. évi CLXV. törvény rendelkezik a petíciós jog-
ról, vagyis címe szerint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről. A Házszabály nem 
tartalmaz külön rendelkezéseket nálunk a petíciós jogról, ez azokban az országokban 
jellemző, ahol az országgyűlési bizottságok sorában fellelhető a petíciós bizottság. A 
Parlamenthez benyújtható petíciókat ezek az országok nagyon részletesen szabályozzák, 
ugyanakkor a más állami szervekhez benyújtható petíciókról semmilyen szabályozást 
nem tartalmaznak vagy éppen csak valamit. Ez a helyzet pl. Franciaországban vagy az 
Egyesült Királyság egyes országaiban. A hazai törvényi szabályozást ezeknél jobbnak 
találom, mivel egységes keretet ad a petíciós jog szabályozásának, tekintet nélkül arra, 
hogy a petíciót mely állami szervhez nyújtották be. A törvény alapján tehát be lehet 
nyújtani állami szervekhez és a helyi önkormányzatokhoz. A petíció három részre osz-
lik a törvény alapján, mely felosztás gyökerei egészen a szocializmusig nyúlnak vissza. 
Létezik közérdekű bejelentés, javaslat és panasz. A közérdekű bejelentés olyan körül-
ményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása az egész társadalom vagy a közösség 
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nagyobb részének érdekét szolgálja.30 A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat, 
csakúgy, mint a panasz. A panasz pedig egyéni jogsérelem megszüntetésére irányul, 
olyan esetekben, amikor az ügy nem tartozik más szerv eljárásába, vagyis bírósági vagy 
közigazgatási útra.31 Fontos hangsúlyozni a petíciós jognak ezt az elemét, ugyanis ez a 
jog nem avatkozhat be az államhatalmi ágak megosztásába, és nem sértheti a bíróságok 
függetlenségét, ezt egyébként a cseh szabályozás is hangsúlyozza. További különbség, 
hogy nem létezik küszöb vagy limit a törvényben, amely bizonyos aláírásszám esetén 
kötelező Kormány általi napirendre tűzést vagy Országgyűlés általi megvitatást tenne 
kötelezővé.

Fontosnak tartom megjegyezni azt is, hogy a törvényi fogalomhasználatot a jogal-
kotó nem hangolta össze hazánkban az Alaptörvény szóhasználatával, ami javításra 
szorul. Magyarország Alaptörvénye ugyanis azt a rendelkezést tartalmazza a XXV. 
cikkében, hogy „mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, 
írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló 
szervhez.” Kétségtelen, hogy a petícióban kérünk valamit vagy panaszkodunk, illetve 
a kettőt együtt, ez esetben viszont érdemes lenne megfontolni a régi alkotmányjogi fel-
osztás visszaállítását,32 amely kérvényezési és sérelememelési jogot különböztetett meg 
a petíciós jogon belül. Bár a történelem folyamán egészen a szocializmusig nem talál-
kozhattunk e jogról szóló törvénnyel, amely címe szerint a petíciós jogról rendelkezett 
volna, de olyan nagyszerű közjogi művekből, mint Nagy Ernő,33 Faluhelyi Ferenc34 vagy 
Ereky István35 ránk maradt műveiből tudjuk, hogy ez a jog létezett és két részre bomlott. 
Az alaptörvényi definíciót Milánkovich András is kifogásolja, ő kiegészíteni javasolja 
a petíciós jog alkotmánybeli definícióját következőképpen, „… a következő kívánatos 
alkotmányi megfogalmazást adhatjuk: (1) mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül 
vagy másokkal együtt panasszal, kérelemmel vagy javaslattal forduljon bármely állami 
szervhez. A megkeresésre a címzett köteles válaszolni. (2) Az állam biztosítja, hogy az 
(1) bekezdésben foglalt jog gyakorlása miatt senkit hátrány nem érhet.”36

Amennyiben a petíciós jog hármas tagolását kívánja a jogalkotó megtartani a magam 
részéről a következő definíciót javaslom: A petíciós jog: Mindenkinek joga van ahhoz, 
hogy egyénileg vagy másokkal közösen közérdekű bejelentést vagy panaszt nyújtson be 
az illetékes állami szervhez olyan ügyben, amely nem tartozik más szerv hatáskörébe, 
így különösen bírósági vagy közigazgatási eljárás hatálya alá. A közérdekű bejelentés-
hez és a panaszhoz javaslat is fűzhető. A címzett szerv a törvényi határidőn belül köteles 
az ügyet kivizsgálni és a beadványt tevő részére válaszolni, akit beadványa miatt hátrány 
nem érhet.

Amennyiben a petíciós jog régebbi, kettős felosztását kívánjuk alkalmazni, az alábbi 
definíciót javaslom: A petíciós jog: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyénileg vagy 
másokkal közösen kérelemmel vagy panasszal forduljon az illetékes állami szervhez 
olyan ügyben, amely nem tartozik más szerv hatáskörébe, így különösen bírósági vagy 
közigazgatási eljárás hatálya alá. A címzett szerv a törvényi határidőn belül köteles az 
ügyet kivizsgálni és a beadványt tevő részére válaszolni, akit beadványa miatt hátrány 
nem érhet.
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